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1. Medlemsantal 
 
2020.12.31 hade föreningen 384 betalande medlemmar. Samt 2st hedersmedlemmar.  
 

Riksstyrelsen har haft följande sammansättning sedan årsmötet för verksamhetsåret 2020: 

 

Ordförande  Mats Andersson   Region Väst / 8 

Vice ordf.   Jessica Pondman Lagerström   Region Stockholm / 5 

Sekreterare  Elisabeth Selander   Region Stockholm / 5 

Kassör  Bengt Sahlin    Region Stockholm / 5 

Övriga ledamöter Ann-Beth Antonsson   Region Stockholm / 5 

                                                    Hans Åhman    Region Stockholm / 5 

                                                    Lars Bergh    Region Stockholm / 5 

Suppleanter  Thomas Lagö,           Region Småland 

Kerstin Karlsson /Carola Jansson    Region Mitt 

Bertil Winér            Region Syd 

 

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten, samt ett konstituerande möte. 

Via gruppmöte med anslutning till Teams.  

Detta på grund av den omfattande pandemin Covid -19 som omöjliggjorde både resande och fysiska 

möten. Trots detta har det under året varit god anslutning till styrelsemötena. 

 

2. Revisorer 
 

Revisorer under verksamhetsåret har varit 

Jan Anders Kipping (Region 5)  

Jan-Eric Karlsson (Region 9).  

Roger Olsson (Region 1-2) (suppleant) 

 

3. Valberedningen 
 

Riksstyrelsen har tillskrivit regionerna och gett dom uppdraget inför 2020 års årsmöte. 

Valberedningen består för närvarande av Johan Nylander, Region Norr, Lars Engman, Region 

Småland, Marie Rasmussen, Region Skåne 
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4. Ekonomi 

 

Föreningens tillgångar uppgick per 31 december 2020 till 754 268 kr            

Likvida medel uppgick per 31 december 2020 till 62 598 kr 

Övriga tillgångar ligger i fonder bokförda till ett värde av 1 208 829 kr 

Deklarerat värde 691 669 kr 

Fonderna har inte har rörts under verksamhetsåret.  

Föreningens resultat för verksamhetsåret var ett underskott på 110 640 kr 

Kostnader för fysiska möten exempelvis samordningsmötena låg under budgeten, då det inte har 

förekommit några fysiska möten. Hemsidan samt de tre tryckta numren av tidningen låg väl inom 

budgeten. 

Medlemsintäkterna har minskat till 38 000 kr beroende på att en del regionerna inte haft ordning på 

ekonomin. 

Det finns ett problem med redovisning i regionerna och att det ibland saknas kassör och 

medlemsavgifterna betalas inte in under våren efter årsmötena i regionerna.  

 

5. Årsmöte med konferens 

 

SAMS Riksföreningen för Sveriges Arbetsmiljöspecialister (FTF Arbetsmiljös Riksförening)  

höll årsmöte den 14 maj 2020 

Plats: digitalt via Skype med anledning av Coronapandemin. Närvarande gjorde 17 medlemmar. 

 

På årsmötet presenterades den nya logotypen och beslut om det nya namnet. 

  
 

På årsmöte togs även beslut om stadgeändringar - Utsänt till medlemmarna 

Föreningens namn, tydliggöra föreningens syfte, tydliggöra skriftlig kallelse till  

årsmötet samt beträffande närvaro vid röstningsförfarande. 
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6. Verksamhet 

 

SAMS Sveriges Arbetsmiljöspecialister  

Tidningen har utkommit med tre nummer. Riksföreningens ordförande är ansvarig utgivare. 

Tidningen samlar in och sprider kunskap och information samt medverkar till att marknadsföra 

arbetsmiljöingenjören. 

 

Redaktionsrådet har fått in ett flertal artiklar från medlemmar, en fortsatt satsning på att informera 

om olika myndigheter som en arbetsmiljöingenjör kommer i kontakt med.  

Redaktionsrådet har också presenterat nya styrelseledamöter och medlemmar. 

Hemsidan och elektroniska nätverk  

Innehållet på hemsidan utvecklas successivt.  

På hemsidan publiceras också Lediga jobb. Uppdatering sker regelmässigt så att utannonserade jobb 

inom medlemmarnas verksamhetsområde finns samlade på föreningens webbsida. Denna service är 

uppskattad av medlemmarna. 

 

Linkedingrupp för medlemmarna  

Aktiviteten på Linkedin ökar. För närvarande har 273 av föreningens medlemmar registrerat sig i 

Linkedin-gruppen. 

 

Kansliet 

Adress till föreningen följer kassören eller sekreteraren. Uppdateras vid behov. 

Samarbete med andra organisationer 

Samarbete med KTH har lett till att SAMS har presenterats för studerande i masterutbildningen samt 

att medlemmar fått studiebesök och kommer att handleda eller stödja flera studerande i deras 

undersökningar, mätningar och rapportskrivande. 

Samarbete har fortsatt med den nya arbetsmiljömyndigheten Mynak. 

Möten gällande standardisering av laboratorieutrustning  

Jan Anders Kipping har fortsatt sitt deltagande i TK 440 Lab utrustning. Deltagaravgiften för Jan 

Anders har sponsrats av SKA-rådet detta genom att SAMS har sökt bidrag från SKA-rådet. 

 

7. Samverkansforum 

 

Med anledning av Covid-pandemin har inget Samverkansforum hållits. Preliminärt planerad till 

hösten 2021.  
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8. Föreningens framtid 

 

Utvecklingsarbete av föreningen fortsätter. Diskussion om hur få kontakt med KMA-samordnare, 

BAS-P/U och andra yrkeskategorier för att bredda grunden för föreningens målgrupp men också 

anpassa till de nya arbetsmiljöspecialistyrkena som finns på arbetsmarknaden i dag.  

 

 

 

 

25 Maj 2021 

 
 
 

  Jessica Pondman Lagerström 
Mats Andersson Jessica Pondman Lagerström                       Ann-Beth Antonsson 

 
 
 

 

 

Elisabeth Selander       Bengt Sahlin 
Elisabeth Selander Bengt Sahlin                               Hans Åhman              Lars Bergh 


